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Vilkår ved oprettelse
Erklæring
Jeg giver Danica Pension samtykke til internt
at udveksle alle oplysninger om mig, de får i
forbindelse med mine pensioner og dækninger,
så de kan rådgive mig bedst muligt.
Udvekslingen gælder oplysninger om:
• min person, for eksempel navn, adresse og
CPR- nr., og mit helbred
• de produkter, jeg har hos Danica Pension, og
oplysninger, der relaterer sig hertil, for
eksempel typer af dækninger, størrelsen af 		
udbetalinger, depoter og indbetalinger.
Danica Pension er en koncern, der består af
Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab af 1999 og Danica Pension,
Livsforsikringsaktieselskab.
Jeg kan altid få oplyst, hvilke samtykker jeg har
givet, hvilke oplysninger Danica Pension kan give
videre i kraft af det enkelte samtykke, hvad
formålet med det enkelte samtykke er, og hvem
Danica Pension kan give oplysningerne til.
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Afkald på information om omkostninger og
beskatningsforhold
Jeg accepterer, at jeg ikke er blevet orienteret om
omkostningerne ved at oprette og administrere
denne pensionsordning. Endvidere accepterer
jeg, at jeg ikke er blevet orienteret om ordningens
beskatningsforhold og om den indflydelse,
ordningen kan have på tildeling af sociale ydelser
og efterløn.

Forsikringsselskabet Danica,
Skadeforsikringsaktieselskab af 1999
CVR-nr. 25 02 06 34
København DK

Danica Pension,
Livsforsikringsaktieselskab
CVR-nr. 24 25 61 46
København DK

Afkald på information
Jeg accepterer, at jeg modtager skriftlig information om blandt andet bonusregler, afkastberegning
og regler for beregning af værdien ved udbetaling
før tid og ved ændring til pensionsordning uden
indbetaling (præmiefri forsikring), når min
pensionsordning er oprettet. Jeg accepterer
således, at jeg får reglerne, når Danica Pension
sender en dækningsoversigt og forsikrings- og
investeringsbetingelser til mig.

Du ejer selv pensionsordningen, men kan ikke råde
over pensionen uden din arbejdsgivers accept, så
længe aftalen gælder. Det er Danica Pension, som
ejer værdipapirerne, der ligger til grund for
investeringsfondene. Det er Danica Pension,
som ejer investeringsforeningsbeviserne.

Tab af erhvervsevne
Jeg erklærer, at dækningen ved tab af erhvervsevne lagt sammen med andre lignende dækninger
ikke udgør mere end 80 procent af min arbejdsindtægt. Andre lignende dækninger er her andre
dækninger ved tab af erhvervsevne, dækning ved
erhvervsudygtighed, invaliderente og -pension,
tjenestemandspension m.m., men ikke offentlige
pensioner.

Din arbejdsgiver foretager indbetalingen til
pensionsordningen, så længe aftalen består.
Danica Pension lader ikke dækningen ophøre
på grund af manglende betaling, medmindre
Danica Pension mindst 14 dage forinden
skriftligt har givet dig besked om det.

Betingelser og helbredsoplysninger
Danica Pension forudsætter, at udbetalingerne og
betalingen for den ønskede forsikringsdækning er
i overensstemmelse med selskabets forsikringsbetingelser og tarifgrundlag, som er anmeldt til
Finanstilsynet.
Firmapensionsaftale
Pensionsordningen oprettes efter den gældende
firmapensionsaftale mellem din arbejdsgiver og
Danica Pension.

Du har bemyndiget din arbejdsgiver til at
optræde på dine vegne for så vidt angår følgerne
af manglende indbetaling.

Fratrædelse
Din arbejdsgiver giver Danica Pension skriftlig
besked, hvis du fratræder. Danica Pension
tilbagebetaler indbetalinger, der er betalt for
tiden efter fratrædelsen, til din arbejdsgiver.
Ved din fratrædelse bortfalder din arbejdsgivers
forpligtelse efter denne aftale.
Lovgivning
Dansk ret skal anvendes på hele forsikringsforholdet.
Klagemulighed
Hvis du og Danica Pension skulle blive uenige om
pensionsordningen, kan du klage til Ankenævnet
for Forsikring.

